
 

 

Professor Cléber – 3ª Série e Extensivo  
Geografia 

 
EUROPA OCIDENTAL E UNIÃO EUROPEIA 

 
 EUROPA OCIDENTAL E UNIÃO EUROPEIA 
 CONFLITOS MUNDIAIS: PRINCIPAIS CAUSAS E EXEMPLOS 
 
01. (Fuvest 2008)  "A União Europeia (UE), composta por 27 países, apresenta um sistema político 

historicamente único, que vem evoluindo há mais de 50 anos". 
Adaptado de Pascal Fontaine, 2007. 

a) Cite duas nações, membros da UE, que não aderiram à moeda única, o Euro. Explique o porquê dessa 
não-adesão. 

b) Outros países europeus estão reivindicando sua entrada para a UE. Cite um desses países e explique 
um motivo para tal reivindicação. 

c) Cite uma exigência para um país ser aceito no bloco da UE. Explique.  
 
 
02. (Fuvest 2016)  Se não conseguirmos uma distribuição justa dos refugiados, muitos vão questionar 

Schengen e isso é algo que não queremos. [Declaração da chanceler alemã, Angela Merkel.] 
O Estado de S. Paulo, 01/09/2015. 

 
A Europa vive uma das mais graves crises migratórias de sua história recente. Segundo a Agência das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur), são esperados ao menos 1,4 milhão de refugiados entre 2015 e 
2016. 

O Estado de S. Paulo, 19/10/2015. 
 

Considerando o contexto da União Europeia (UE), as informações acima e as respectivas datas de 
publicação, responda: 
a) O que é o Espaço Schengen? 
b) O que é a Zona do Euro? Cite um país da UE que não faz parte dessa Zona. 
c) Explique qual foi o posicionamento da UE e o papel da Alemanha frente à intensificação desse fluxo 

migratório.  
 
03. (Uepa 2014)  A multiplicação dos acordos bilaterais, tratados de livre comércio e de blocos econômicos 

regionais constitui um dos fenômenos mais marcantes do cenário mundial pós Guerra Fria. Neste contexto, 
ocorre destaque para a União Europeia, considerado o bloco econômico com maior nível de integração e 
que enfrenta nos últimos anos uma grave crise econômica. Sobre a crise europeia e o bloco União Europeia 
é correto afirmar que:  
a) o crescimento econômico deste bloco está em descompasso com o resto do mundo, uma vez que, 

enquanto seus países membros têm lento crescimento econômico, os países que compõem outros 
blocos apresentam rápido crescimento, principalmente os que compõem o NAFTA.    

b) a crise na Europa foi causada pela dificuldade de alguns países europeus em pagar as suas dívidas. 
Alguns países da região, a exemplo da Grécia e Portugal, não vêm conseguindo gerar crescimento 
econômico suficiente para honrar os compromissos firmados junto aos seus credores ao longo dos 
últimos anos. Tal fato é grave e poderá ultrapassar as fronteiras da chamada "Zona do Euro".    

c) alguns países, a exemplo da Alemanha e França, que possuem maior desenvolvimento tecnológico, 
estão isentos desta recente crise econômica. O término da Guerra Fria e a reunificação alemã 
influenciaram na reformulação do equilíbrio geopolítico europeu.    

d) a crise atinge todos os países integrantes do bloco com a mesma proporção, sendo o desemprego 
estrutural e conjuntural um dos mais sérios problemas dos países integrantes deste bloco econômico.    

e) a economia mundial tem experimentado um crescimento lento desde a crise financeira dos Estados 
Unidos entre 2008 e 2009. A crise americana atravessou fronteiras e influenciou no resto do mundo, 
inclusive na Europa e no contexto da União Europeia, atingindo na mesma proporção todos os países 
integrantes deste bloco.    
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04. (Upe-ssa 3 2016)  Analise o conteúdo da charge a seguir: 
 

 
 

As restrições impostas à economia grega pela União Europeia e pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) 
estão associadas a algumas medidas. Sobre elas, analise os itens a seguir: 
1. Corte de gastos públicos 
2. Demissões 
3. Aumento de impostos 
4. Redução de salários 
5. Redução de pensões 

 
Estão CORRETOS  
a) apenas 1 e 2.    
b) apenas 3 e 4.    
c) apenas 3, 4 e 5.    
d) apenas 1, 2 e 5.    
e) 1, 2, 3, 4 e 5    

 
05. (Ufscar 2003)  A União Europeia é composta, atualmente, por 15 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino 
Unido e Suécia. 
A Comissão Europeia que estuda a adesão de novos países membros propõe a entrada, em 2004, de 
Chipre, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia e, em 2007, de Romênia e Bulgária. 
Considerando o século XX e a história recente dos atuais países membros da União Europeia e a dos 
candidatos a compor esse bloco supranacional, responda. 
a) Qual o significado geopolítico da adesão dos novos membros? 
b) Quais as diferenças econômicas entre os atuais países e os novos membros?  

 
06. (Fempar (Fepar) 2017)   

 
 

Pronto, falaram. E falaram grosso: não querem continuar num clube em que não suportam a diretoria, 
mandam menos do que acham que deveriam e, de tanto ouvir que precisavam continuar lá, detectaram no 
ar alguma perversa conspiração das elites. Pois foi o povão, as camadas de renda mais baixas e mais 
distantes do multiverso de Londres, que disse não. Deu 51,9% pela saída do Reino Unido da União 
Europeia (UE).  

(VEJA, 29 jun. 2016, p. 67)  
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Com base no texto e em conhecimentos sobre o Reino Unido e suas relações com a União Europeia, avalie 
as afirmativas.   
(   ) O Brexit ameaça a boa integração e funcionalidade do Reino Unido, uma federação formada por 

Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, além de afetar preceitos básicos da UE, como a 
livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços dentro dos limites do bloco econômico.   

(   ) Dentre os aspectos mais importantes que explicam a preferência dos britânicos pela saída da UE estão 
a retomada da soberania nacional e uma maior autonomia para lidar com problemas atuais, como o 
elevado desemprego e a redução das taxas de crescimento econômico do país.    

(   ) O Reino Unido é hoje uma das principais economias da Europa, e sua saída da UE tem impacto em 
todo o bloco econômico; o país conta com um parque industrial avançado e um setor de serviços 
altamente dinâmico, além de importantes reservas petrolíferas.   

(   ) A decisão britânica de abandonar o bloco europeu pode ocasionar um efeito dominó na zona do euro. 
Na maioria dos países-membros verifica-se uma rejeição à UE, pois países importantes como 
Alemanha e França tendem a enfraquecer a integração monetária da organização.   

(   ) A desvalorização da libra esterlina, que já vinha ocorrendo na última década, intensificou-se depois do 
advento do Brexit, ocasionando nervosismo nos mercados internacionais e evasão de divisas e 
empresas.   

 
07. (Ufu 2019)  A transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado nos países da Europa 

Centro-Oriental gerou uma grave crise econômica, social e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela 
Guerra Fria. Desde então, tornou-se necessária uma série de reformas econômicas com base no modelo 
neoliberal dominante no mundo pós-Guerra Fria. Tais medidas levaram, ao longo dos últimos anos, à 
queda da generalização da produção, do consumo e da renda familiar e, consequentemente, ao 
desemprego. Apesar disso, muitos desses países hoje fazem parte da União Europeia. 

 
A respeito do processo descrito e da inserção desses países na União Europeia, afirma-se que  
a) na Bósnia-Herzegovina, o fim da Guerra Fria promoveu vários conflitos, vitimou centenas de milhares 

de pessoas e gerou milhões de refugiados. Com a interferência de tropas da OTAN e com os Acordos 
de Dayton, a estabilidade econômica, política e social foi retomada e hoje o país compõe o bloco 
econômico europeu.    

b) Polônia, Hungria e República Tcheca apresentaram expressivos índices de crescimento econômico 
graças a uma base econômica mais sólida e a uma relativa homogeneidade cultural que os livraram de 
tensões étnicos-nacionalistas. Por isso, foram os primeiros do grupo a se candidatarem e a serem 
aceitos para integrar a União Europeia.     

c) o maior conflito étnico-nacionalista ocorrido na região foi o que resultou da desintegração da antiga 
Iugoslávia. O fim do regime socialista levou à separação das seis repúblicas que formaram o Estado 
Federal Iugoslavo. Contudo, o crescente desenvolvimento dos estados federados permitiu o ingresso 
dessas repúblicas na União Europeia.    

d) Bulgária, Eslováquia e Romênia estão entre os vários países da Europa Centro-Oriental em que se 
verificam tensões ligadas a minorias étnico-nacionais. Na Bulgária, a maioria envolvida é de origem 
turca; na Eslováquia e na Romênia, é de origem húngara. Os conflitos étnico-nacionalistas e o desejo 
de autonomia excluíram esses países da União Europeia. 

 
08. (Uerj 2020)   
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Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a percepção dos cidadãos 
de diferentes países acerca do fenômeno migratório. 
A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam à pergunta e o percentual real de 
imigrantes em cada população nacional expressa uma grande preocupação de cidadãos europeus na 
atualidade. 

 
Uma consequência direta dessa preocupação é:  
a) ampliação dos programas de proteção social    
b) intensificação dos conflitos de caráter militar    
c) crescimento dos partidos de extrema-direita    
d) fortalecimento dos acordos de integração econômica 

 
09. (Mackenzie 2015)  Leia o texto a seguir para responder a questão. 
 

População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário 
Jornal do Brasil 

 
 “O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as 
próximas décadas, acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria 
da população europeia, com cerca de 30% do total em 2050. Porém, a crise econômica que se alastra no 
Velho Mundo já desempregou cerca de 10% do continente, causando um desequilíbrio que deverá afetar os 
Estados no futuro.” 

Fonte: www.jb.com.br/economia/noticias/2012/02/03/ 
 

O trecho da reportagem acima retrata parte do problema do chamado “deficit previdenciário”. Este 
problema envolve aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta.  
a) O deficit previdenciário é um problema grave da Europa, pois sua população ainda se encontra na 

primeira fase do processo de transição demográfica, apresentando redução constante dos índices de 
mortalidade e aumento da expectativa de vida. Os índices elevados de natalidade, pouco superiores às 
médias mundiais, não têm sido suficientes para a reposição da mão de obra e, consequentemente, das 
contribuições previdenciárias.    

b) A população europeia encontra-se na segunda fase do processo de transição demográfica, 
caracterizando-se por uma queda recente dos índices de natalidade, o que garante a mão de obra 
compatível com as contribuições previdenciárias. Desse modo, o problema do deficit se justifica apenas 
pela crise econômica deflagrada em 2008.    

c) A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente 
europeu, ao mesmo tempo em que a reduzida taxa de natalidade fez com que a proporção da 
população economicamente ativa não acompanhasse esse crescimento. Esses dois fenômenos, 
combinados, provocam o deficit previdenciário, agravado pela crise econômica.    

d) A população europeia é chamada de “madura” ou “envelhecida”, pois a proporção média de idosos 
(pessoas acima de 60 anos) nos países do continente ultrapassa os 60% da população total. Nesse 
contexto, os gastos com aposentadorias e pensões tornam-se muito superiores ao volume das 
contribuições previdenciárias.    

e) A grande participação de imigrantes ilegais é a principal causa do deficit previdenciário nos países 
europeus, sobretudo na sua porção ocidental. Países como França e Alemanha apresentam grandes 
percentuais de estrangeiros irregulares, notadamente argelinos e turcos. Esses imigrantes, por serem 
ilegais, não trabalham, mas consomem os recursos previdenciários sob a forma de aposentadorias e 
pensões.    
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10. (Mackenzie 2017)  Observe o mapa a seguir. 
 

 
 

De acordo com os números indicados, assinale a alternativa que contenha apenas afirmativas corretas. 
I. O país número 1 se destaca no mundo pela maior produção de aço ao longo do vale do rio Reno. 

Atualmente este país busca estreitar ainda mais sua integração com a União Europeia. 
II. O país número 2 possui o maior parque industrial da Europa. Trata-se do maior produtor de carvão 

mineral do continente e do segundo maior produtor de aço. Apresenta pouca participação na indústria 
automobilística mundial. 

III. O país número 3 possui o maior parque industrial da Europa, notadamente ao longo do rio Reno. A sua 
economia e o seu elevado padrão social os tornam atrativo para imigrantes na Europa, o que tem sido 
tema de acalorados debates políticos com manifestações de intolerância e ódio. 

IV. O país número 4 tem forte dependência das exportações de petróleo e gás natural. Por essa razão, 
apresentou significativo crescimento econômico até o ano de 2008. Pela queda dos preços desses 
produtos sua economia passou a registrar menor vigor.  

 
a) I, II e III    
b) I e II    
c) II e III    
d) III e IV    
e) II e IV    

 
11. (Imed 2018)  Leia o fragmento textual abaixo. 
 

“Certa noite, um barco pesqueiro afunda no norte da Noruega, sete membros da tripulação morrem 
afogados, na manhã seguinte o incidente é notícia em todos os jornais, e é considerado um mistério... 
Sozinho eu assisto àquilo, num dia qualquer de primavera, acho, pois meu pai está cuidando do jardim. 
Fixo o olhar na superfície do mar, sem ouvir o que diz o repórter, e de repente emerge o contorno de um 
rosto”. 

Fonte: KNAUSGARD, Carl Ove. A morte do pai: minha luta. 2ª ed. São Paulo: Companhias das Letras, 2015, p. 11. 
 

A partir de seus conhecimentos de Geografia e do fragmento textual acima, marque a alternativa correta:  
a) O autor faz referência a um “barco pesqueiro” que “afunda no norte da Noruega”, uma das regiões da 

Terra localizadas na Antártica, a qual é marcada pelas baixas latitudes e que apresenta vegetação 
tundra.     

b) A “primavera”, mencionada no texto, inicia durante um dos dois solstícios anuais pelos quais a Terra 
passa, sendo a estação do ano com os dias mais longos na Noruega, mas não no Brasil.     

c) A “Noruega”, país citado no fragmento textual, está localizada na Península da Escandinávia, possui o 
melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo e destaca-se na prospecção de petróleo 
no Mar do Norte.     

d) O fato de o autor descrever um “barco pesqueiro” no “norte da Noruega” não corresponde a uma 
possibilidade plausível, pois o clima polar dessa região inviabiliza qualquer possibilidade de pesca 
comercial no país.     

e) A Noruega, país mencionado no texto, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, 
tendo, portanto, poder de veto nas decisões que envolvem tal órgão.     
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12. (Uepb 2013)  Associe a Coluna 1, em que estão indicadas algumas das montanhas mais importantes da 
Europa, às suas localizações e algumas características, descritas na Coluna 2.  

 
Coluna 1 Coluna 2 

(1) Pirineus (     ) Montanhas de formação recente, que ficam entre o mar 
Negro e o mar Cáspio, abrigam climas responsáveis pela 
presença de florestas, mas também de estepes e povos étnica e 
culturalmente muito diversos. 

(2) Urais (     ) Cordilheira considerada uma fronteira natural entre a 
Península Ibérica e a França, na qual se encontra localizado o 
pequeno principado de Andorra.  

(3) Alpes (     ) Dobramentos modernos de maior destaque na Europa, 
ocupam a região central deste continente, com grande destaque 
nos territórios suíço e austríaco. 

(4) Cáucaso (     ) Relevo de formação recente que se alonga pelos territórios 
dos países denominados de leste europeu, tais como Polônia, 
Eslováquia, Hungria e Romênia.  

(5) Cárpatos (     ) Maciço antigo, localizado na Rússia, considerado como a 
fronteira física entre a Europa e a Ásia. 

 
Assinale a sequência correta da enumeração.   
a) 1 – 5 – 2 – 4 – 3     
b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2    
c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5     
d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1     
e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2    

 
13. (Udesc 2015)  Charlie Hebdo (Hebdo é a abreviação de hebdomadaire, que significa semanal) é o nome de 

um jornal satírico francês que veicula crônicas e artigos de economia, de política e sobre a sociedade 
francesa. Seu alvo mais comum são as religiões (catolicismo, judaísmo, islamismo), os partidos políticos e 
outros temas controversos. O jornal existe desde os anos 1970, e sua sede já foi alvo de vários atentados. 
O mais recente foi em janeiro de 2015, quando vários cartunistas e membros do jornal foram 
assassinados. 

 
Analise as proposições sobre as religiões e disputas étnicas na Europa.  
I. Existem na Europa muitas religiões, as com maior número de adeptos são as ligadas ao cristianismo e 

ao islamismo.  
II. Os conflitos separatistas têm, na sua origem, questões religiosas e étnicas. Exemplos disso podem ser 

encontrados nos conflitos da Irlanda do Norte, no País Basco e nos Bálcãs.  
III. Na França, a maioria da população se diz católica, mas há um número expressivo de pessoas que se 

declaram ateias ou sem religião.  
IV. As questões étnicas, na Europa, se misturam às econômicas; a aversão ao imigrante cresce com o 

aumento do desemprego no continente.  
V. O terrorismo é, também, uma expressão dos conflitos étnico-religiosos em suas manifestações mais 

radicais.  
 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
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14. (Upf 2021)  Analise as diferentes divisões territoriais da região da Europa em destaque, bem como as 
informações sobre elas. 

 

 
 

Assinale a opção correta  
a) A representa a Grã Bretanha, conjunto de ilhas separadas do continente pelo Mar Báltico.    
b) D representa o Reino Unido, formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.    
c) C representa as Ilhas Britânicas, conjunto de cinco países que, ao ingressar na UE, adotaram o Euro 

como moeda.    
d) B representa a Inglaterra, que recentemente retirou-se da União Europeia.    
e) A representa a Comunidade Britânica das Nações, Estados independentes que pertenceram ao Império 

Britânico.    
 
15. (Mackenzie 2015)   

Escócia rejeita em plebiscito separação do Reino Unido 
 “A Escócia votou para continuar como parte do Reino Unido, rejeitando a independência em plebiscito 
realizado na quinta-feira. A apuração das urnas nas 32 regiões administrativas escocesas foi concluída na 
manhã desta sexta-feira. O “Não” (contra a independência) obteve 2.001.926 de votos, contra 1.617.989 
do “Sim”. Em percentuais, a vitória foi de 55,3% contra 44,7% Comparecimento nas urnas foi recorde e a 
contagem atravessou a madrugada na Escócia.” 

Atualizado em 19 de setembro, 2014 - 03:54 (Brasília) 06:54 GMT Fonte: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140912_escocia_plebiscito_hb.shtml 

 
Levando-se em conta a notícia dada e seus conhecimentos, analise as afirmações que seguem. 
I. A Escócia está localizada no norte da Grã – Bretanha onde predominam as Terras Altas (Highlands), 

importante cadeia montanhosa do Reino Unido.  
II. Os movimentos populares pleiteando a independência da Escócia iniciaram no final do século XX, após 

a descoberta de extensas jazidas petrolíferas no Mar da Irlanda em sua costa oeste. 
III. O Reino Unido compreende as três nações que ocupam a ilha da Grã-Bretanha - Inglaterra, Escócia e 

País de Gales como também sua vizinha Irlanda (Eire e Ulster) que comungam interesses políticos e 
religiosos. 

IV. A economia escocesa é baseada na alta produção têxtil e agrícola, uma vez que Edimburgo e Glasgow 
são as cidades mais industrializadas da nação. Destaca-se, ainda, na tradicional produção de 
destilados. 

 
Estão corretas apenas as alternativas  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e III.    
d) III e IV.    
e) I e IV.    
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16. (Espm 2013)  A imagem abaixo retrata evento cerimonial em que a seleção irlandesa de rugby foi recebida 
pela rainha Elizabeth II e um dos atletas da delegação recusou-se a cumprimentá-la. 

 

 
 

Considerando os aspectos políticos, culturais e nacionais, o atleta que se recusou a estender a mão à 
rainha provavelmente seja mais próximo de um:   
a) Católico republicano.     
b) Protestante monarquista.     
c) Católico unionista.     
d) Protestante unionista.     
e) Protestante separatista.    

   
17. (Ufrgs 2002)  A República da Irlanda e a Irlanda do Norte estão localizadas na ilha da Irlanda, situada a 

oeste da ilha da Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte é citada com frequência na mídia internacional devido à 
violência que envolve paramilitares unionistas e grupos armados católicos. 

 
Associe os territórios citados na coluna 1 com as cinco características da coluna 2. 
Coluna 1 
1 - República da Irlanda 
2 - Irlanda do Norte 
 
Coluna 2 
(     ) É conhecida por Ulster. 
(     ) Tem maioria católica. 
(     ) Pertence ao Reino Unido. 
(     ) Tem maioria protestante. 
(     ) É conhecida por Eire. 

 
A sequência numérica correta, na coluna da direita, de cima para baixo, é  
a) 1 - 1 - 2 - 2 - 1.    
b) 1 - 2 - 1 - 1 - 2.    
c) 2 - 1 - 2 - 2 - 1.    
d) 2 - 2 - 1 - 1 - 1.    
e) 2 - 1 - 1 - 2 - 1.    

  
18. (Ufu 2018)  “Para a União Europeia, nada muda. A Espanha continua sendo nosso único interlocutor.” A 

mensagem nas redes sociais do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é a primeira reação de peso 
à declaração da Catalunha: a UE não reconhece a independência. A equipe de Tusk advertiu que é preciso 
evitar uma “escalada”, o que seria uma péssima notícia “para os catalães, para a Espanha e para a 
Europa”. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/27/internacional/1509120610_062639.html> Acesso em: 27 de mar, 2017. 
 

Considerando-se o contexto geopolítico do movimento separatista da Catalunha, responda. 
a) Por que esse movimento separatista representou e ainda representa uma ameaça para os outros 

países integrantes da União Europeia? 
b) Apresente dois argumentos utilizados pelos separatistas da Catalunha para justificar sua independência 

da Espanha.  
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19. (Mackenzie 2012) 
A Questão Basca: grupo separatista ETA anuncia trégua permanente. 

Silvana Aline Soares Simon (Divulgação Científica em Relações Internacionais) – 10/01/2011 
 

A imprensa internacional, nas últimas décadas, tem dado destaque às atividades do grupo basco ETA que, 
por meio de seus atentados, se chocava com o Estado espanhol. No último dia 10 de janeiro, 51 anos após 
o início de suas atividades, o grupo anunciou, no jornal independente basco Gara, uma trégua geral e 
permanente. 

 
A respeito do tema, é correto afirmar que  
a) os bascos são um povo de origem desconhecida e estão divididos entre a Espanha e o norte de 

Portugal. Mesmo passando por longos períodos de dominação, lutam pelo reconhecimento 
internacional do seu país, por meio de um território definido.    

b) em 1959 surgiu, no nordeste da Espanha e no sudoeste da França, o movimento ETA, um grupo de 
tendência socialista e com ideais separatistas. A ação do grupo centrou-se nas táticas de guerrilha 
urbana, praticando atentados contra autoridades governamentais ligadas ao ditador Francisco Franco.    

c) o ETA usa de práticas terroristas na França desde o final do século XIX, buscando garantir a liberdade 
religiosa, já que a maioria professa a religião muçulmana.    

d) o povo Basco teria chegado à península ibérica há mais de 4000 anos. Devido às intensas 
perseguições, teve a sua cultura e a sua língua dizimadas ao longo do tempo, restando, hoje, pouco de 
sua cultura original.    

e) na década de 1990, a ação terrorista basca matou militares, políticos, juízes, entre outras autoridades 
locais, trazendo, para a população, a sensação de possíveis conquistas por sua liberdade. O ETA recebe 
apoio irrestrito da população, porém não consegue atingir seus objetivos.    

 
20. (Unicamp 2015)  Um país da Europa Ocidental encontra-se envolvido em discussões internas sobre 

separatismo entre as suas duas principais regiões: Flandres, ao norte, e Valônia, ao Sul. 
 

Qual é esse país?  
a) Ucrânia.    
b) Suíça.    
c) Bélgica.    
d) Espanha. 

 
 
 


